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 چکیده

 وکسب  میان در جهانی رقابت این گسترش و ایجاد علت به. است شده تبدیل جهانی رقابتی به ها شرکت و ها سازمان میان رقابت امروزه

 های راه از یکی. هستند رقابتی مزیت آوردن بدست برای هایی راه یافتن در جستجوی ها سازمان از بسیاری مختلف، های شرکت و کارها

 معتبر، و درست موقع، به اطالعات فراهم کردن با اطالعات فناوری .باشد می آن بهبود و تأمین زنجیره روی بر تمرکز مزیت رقابتی، کسب

 تأثیر تأمین زنجیره های قابلیت اطالعات بر فناوری ابزارهای از استفاده .شود می تأمین زنجیره در شرکا و شرکت عملکرد بهبود به منجر

 اطالعات فناوری ی تأثیر به همین دلیل در این پژوهش به مطالعه .گیرد می قرار تأثیر تحت نیز تأمین زنجیره عملکرد آن به دنبال و گذارده

تأمین پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش مشخص گردید که استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت  زنجیره مدیریت بر

بهبود عملکرد، انسجام و همکاری، کاهش هزینه و زنجیره تأمین باعث افزایش کیفیت، قابلیت اعتماد و صحت اطالعات، کارایی عملیاتی و 

 شود. تمایز محصوالت یا خدمات می

 كلیدی های واژه

  تأمین زنجیره عملکرد تأمین، زنجیره مدیریت اطالعات، فناوری 

 

 

 مقدمه -1

 برای عملیاتی های پارادایم قدرتمندترین از یکی تأمین زنجیره مدیریت

 با. شود می محسوب خدماتی و تولیدی های رقابتی سازمان مزیت بهبود

 افزوده ارزش ایجاد بلکه نیستند، ها مهم سازمان امروزه دیگر کنونی، روند

 افزایش با سوی دیگر، از. فتدا می اتفاق آن مدیریت و تأمین زنجیره در

مانند  جدید های فناوری ورود و الملل بین سطح در رقابت و سازی جهانی

 الزم کارایی گذشته تجارب و ها سیاست از بسیاری دیگر اطالعات، فناوری

 معرض در به نوعی ها سازمان ی همه امروزه گفت توان می .[1]ندارند را

 و اطالعات فناوری کاربرد های جلوه و دارند اطالعات قرار فناوری تحوالت

 تا کنندگان تأمین با ارتباط از زنجیره عرضه های حوزه کلیه در ارتباطات

 در اطالعات کاربرد فناوری بنابراین. است آشکار مشتریان با ارتباط و تولید

. به همین  [2]است  تأثیرگذار - ناخواه خواه -تأمین زنجیره مدیریت بهبود

پژوهش قصد داریم تأثیر بکارگیری فناوری اطالعات در  دلیل در این

 به مقدمه، از در این مقاله، پس مدیریت زنجیره تأمین را بررسی نماییم.

سپس از طریق یک  شده و نظری پژوهش پرداخته ادبیات و مسأله بیان

مدل، تأثیرات فناوری اطالعات بر مدیریت زنجیره تأمین و ارتباط میان آنها 

 گیری ارائه شده است. مطرح گردیده است. در پایان نیز نتیجه

 لهن مسأبیا -2

 یا مستقیم طور به که است هایی بخش تمامی شامل تأمین زنجیره

 این. هستند ارتباط در یکدیگر با مشتریان ی خواسته تأمین در غیرمستقیم

 انبارها، نقل، و حمل بخش کننده، تأمین تولیدکننده، شامل ها بخش

 محصول توسعه چون هایی فعالیت و هستند مشتریان و ها فروشی خرده

 و مشتری خدمات مالی، خدمات توزیع، اجرایی، عملیات بازاریابی، جدید،

 جریان از پویا ی مجموعه یک تأمین زنجیره. گیرند می دربر را دیگر موارد

 مشتری که است، خود مختلف سطوح بین در سرمایه و محصول اطالعات،

 ها، گفته این طبق. است تأمین زنجیره در درونی و درگیر جزء یک تنها



 
 

 

 مشتریان نیازهای رفع راستای در رضایت ایجاد تأمین زنجیره هدف اولین

 [3. ]است تأمین زنجیره خود برای سود ایجاد همچنین و تأمین فرایند در

 کلیدی فرایندهای یکپارچگی از است عبارت تأمین زنجیره مدیریت

 که اصلی کنندگان تأمین تا نهایی ی کننده مصرف از کار و کسب

 و مشتری برای تا کنند می فراهم را اطالعاتی و خدمات محصوالت،

 [3. ]کنند ایجاد افزوده ارزش سهامداران

 جهانی نتیجه عنوان به که کنند می تاکید( 2008)  ماکادا و  باندیرا

 تأمین زنجیره و اطالعات فناوری با خود میان ارتباط ایجاد ها شرکت شدن،

 امروزه. اند نموده آغاز شده ریزی برنامه هزینه کاهش به دستیابی جهت در را

 دور های ارتباط کند، می پشتیبانی ها شرکت های فعالیت از اطالعات فناوری

 با را ها شرکت فزاینده طور به و دهد می پیوند هم به را تأمین زنجیره در

 زنجیره در اطالعات فناوری بنابراین[. 8]سازد می مرتبط خود مشتریان

 دلیل، همین به. دارد ای مالحظه قابل اهمیت آن عملکرد بهبود و تأمین

 بسیاری اهمیت تأمین زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری تأثیر ی مطالعه

 .ایم پرداخته مسأله این به پژوهش این در که دارد

 پیشینه پژوهش -3

 تأمین زنجیره بر را اطالعات فناوری تأثیر ، 2003 سال در دیویدسن و بیرد

 سه داد، نشان ها یافته. دادند قرار بررسی مورد تجاری های بنگاه عملکرد و

 فناوری برنامه سودمندی اطالعات، فناوری واحد تکنیکی کیفیت عامل

 طور به اطالعات فناوری از ارشد مدیران پشتیبانی و حمایت اطالعات،

 بوده مؤثر تأمین زنجیره بر اطالعات فناوری تأثیرگذاری بر معنادار و مثبت

 شرکت سطح در مالی عملکرد با معنادار و مثبت ارتباط راستا همین در و

 بر اطالعات فناوری تأثیر بررسی به پژوهشی در او همکاران و یو[. 9]دارند

 دادند، نشان ها یافته. پرداختند شرکت عملکرد و تأمین زنجیره های قابلیت

 به تواند می تأمین زنجیره ارتباطات سیستم در اطالعات فناوری قرارگیری

 اطالعات، تبادل مانند هایی زمینه در تأمین زنجیره در بهتر امکانات ایجاد

 تأمین زنجیره( تأثیرپذیری) حساسیت و ها فعالیت سازی یکپارچه هماهنگی،

 ارتباط بر شرکت اندازه آثار بررسی به پژوهشی در فین[. 10] شود منجر

 عملیاتی، شامل عملکرد سطح سه و اطالعات فناوری پذیرش سطح میان

 متغیر یک شرکت اندازه داد، نشان نتایج. پرداخت مالی و استراتژیکی

 مؤثر استفاده با دیگر بیان به. است عملیاتی کارایی در مهم ی کننده تعدیل

 در دست پایین و باالدست شرکای با ارتباطات در اطالعات فناوری از

 در و کرده کوتاه را تأخیر زمان توانند می بزرگ های شرکت تأمین، زنجیره

 بین ارتباط مطالعه به بنیتو[. 11] کند می پیدا ارتقاء عملیاتی کارایی نتیجه

. پرداخت خرید در عملیاتی کارایی و اطالعات فناوری در گذاری سرمایه

 بر اطالعات فناوری در گذاری سرمایه داد، نشان اطالعات تحلیل و تجزیه

 انجام برای اساسی طور به. گذارد می مثبت تأثیر خرید، عملیاتی کارایی

 مانند یافته توسعه خرید های فعالیت از بعضی دادن ارتقاء نیز و دادن

 تأمین درگیرکردن کنندگان، تأمین ارزیابی کنندگان، تأمین با همکاری

 لجستیک، سازی یکپارچه نیز و محصول طراحی و توسعه در کنندگان

 به سزن[. 12] است ضروری تأمین زنجیره در اطالعات فناوری پذیرش

 کارایی بر اطالعات تسهیم و سازی یکپارچه طراحی، نسبی آثار بررسی

 داد، نشان ها داده بررسی. پرداخت تجربی صورت به تأمین زنجیره

 کارایی افزایش برای مطمئن هایی روش اطالعات، تسهیم و سازی یکپارچه

 نیز تأمین زنجیره یک طراحی همچنین. هستند تأمین های زنجیره در

 و یولنجین[. 13] دارد کارایی مطلوب سطوح به دستیابی در مهم نقشی

 تأمین زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری پذیرش مطالعه به یورای

 فناوری از استفاده میزان کردن تعیین آنها هدف مطالعه، این در. پرداختند

 یک عنوان به) اینترنت از استفاده میزان نیز و تأمین زنجیره در اطالعات

 6/67 داد، نشان نتایج. بود شرکتها توسط( اطالعات فناوری از خاص بعد

 تأمینشان زنجیره در اطالعات فناوری از مطالعه، مورد های شرکت از درصد

 دلیل ترین مهم( درصد 53) ها شرکت اکثریت برای. کنند می استفاده

 های نیازمندی از آگاهی تأمین، زنجیره در اطالعات فناوری از استفاده

 ها، شرکت از درصد 3/18. بود دهی خدمات سطوح بهبود و مشتریان

 درصد 3/12 و اطالعاتی سازی یکپارچه بهبود و اطالعات به سریع دستیابی

 به را رقابتی های مزیت حفظ نیز و رقابتی های مزیت به دستیابی شرکتها، از

 تأمین زنجیره در اطالعات فناوری از استفاده برای دالیل مهمترین عنوان

 اینترنت از ها شرکت از درصد 7/81 داد، نشان نتایج همچنین. کردند بیان

 سایت کننده، استفاده های شرکت از درصد 3/56 و کنند می استفاده

 برای آن از دارند، اینترنتی سایت که هایی شرکت اکثریت. دارند اینترنتی

 فروش تبلیغات ارایه الکترونیکی، پست طریق از شتریانم با ارتباط برقراری

 صورت به محصولی اطالعات ارایه نیز و ارتباطی عمومی های فعالیت و

 [.14] کنند می استفاده شفاهی و دیداری

 مبانی نظری پژوهش -4

 مدیریت زنجیره تأمین -1-4

 ساخت، یابی، منبع طراحی، ی یکپارچه فرایندهای عنوان به تأمین زنجیره

 مشتری تا کنندگان تأمین ی کننده تأمین از محصول بازگشت و تحویل

 به ی شبکه یک مدیریت تأمین، زنجیره مدیریت. گیرد می دربر را مشتریان

 مورد خدمات و محصوالت ی دربرگیرنده که است کار و کسب پیوسته هم

 تمامی تأمین زنجیره مدیریت بنابراین. است نهایی مشتریان برای نیاز

 و ساخت جریان در موجودی خام، مواد های  سازی ذخیره و ها جایی جابه

 قرار خود پوشش تحت مصرف تا مبدأ نقاط از را شده ساخته کاالهای

 [3. ]دهد می

 کاالها مبادله و جریان با مرتبط های فعالیت تمامی شامل تأمین زنجیره

 مصرف قابل نهایی محصول مرحله تا اولیه خام ماده مرحله از خدمات، و

 جریان شامل مواد، جریان بر عالوه انتقاالت و نقل این. است مشتری توسط

 زنجیره های حلقه حالت، ترین کلی در[. 4]شود می نیز مالی و اطالعات



 
 

 

 مشتریان با دیگر سوی از و اولیه مواد کنندگان تأمین با یکسو از تأمین

( 1: هستند زیر شرح به خطی تأمین زنجیره یک اجزای[. 5] هستند مرتبط

 پایین تأمین زنجیره( 3 داخلی تأمین زنجیره( 2 باالدست تأمین زنجیره

 از ای شبکه تأمین، زنجیره از منظور کریستوفر، اعتقاد به واقع در[. 6] دست

 و فرآیندها در دستی، پایین به باالدستی ارتباطی با که هاست سازمان

 مشتری به شده ارائه خدمات و محصوالت صورت به و درگیرند هایی فعالیت

 [7. ]کنند می ارزش تولید نهایی،

CSCMP)  تأمین زنجیره مدیریت متخصصان انجمن نظر اساس بر
1

 ،

 تمام مدیریت و ریزی برنامه شامل تأمین زنجیره مدیریت ،(2013

 در تدارکات، و مدیریت تبدیل، خرید، مواد، تأمین در درگیر های فعالیت

 فرآیندهای و ها فعالیت سازی یکپارچه ی وظیفه با ها، شرکت بین و داخل

 باال عملکرد با و منسجم کار و کسب مدل یک طریق از کار و کسب اصلی

 تأمین، زنجیره مدیریت از هدف که کند می بیان( 2004) بالو. باشد می

 کلی نتایج به دستیابی جهت در را سازمان که است فرآیندهایی ی توسعه

 در ممکن بازده حداکثر به منجر که هایی فعالیت ایجاد طریق از آن

 [8. ]کند می هدایت شود، می زمان ترین کوتاه

 تقاضای ارضای تأمین، زنجیره به مربوط های فعالیت اصلی هدف

 کیفیت، حداکثر با را نظر مورد محصول بتواند که طوری به است، مشتریان

 [1. ]دهد تحویل مشتریان به نظر مورد زمان در و قیمت حداقل

 فناوری اطالعات -2-4

 و ثابت رقابتی مزیت شرکت یک منابع از بخشی عنوان به اطالعات، فناوری

 و اطالعات های سیستم اصطالحات اوقات گاهی. آورد می فراهم را همیشگی

 دو این اما گیرند، می قرار استفاده مورد یکدیگر جای به اطالعات فناوری

 برای الزم منابع و اجزا تمام به اطالعاتی سیستم. هستند متفاوت مفهوم

 تمام به اطالعات فناوری مقابل، در. شود می گفته اطالعات پردازش و انتقال

 برای که ها، داده مدیریت های سیستم و شبکه افزار، نرم افزار، سخت

 عمده هدف کلی، طور به. دارد اشاره هستند، ضروری سیستم از برداری بهره

 طریق از اطالعات به دسترسی تسهیل و تسریع اطالعات، فناوری

 [15. ]باشد می ارتباطی های تکنیک و ابزارها جدیدترین

 تأمین زنجیره بنیان ایجاد آن هدف که است انقالبی اطالعات فناوری

 به را اطالعات تبادل اطالعات، فناوری هوشمندانه کاربرد. است الکترونیک

 کند، می جلوگیری زاید اطالعات ورود از کند، می امکانپذیر اینترنتی صورت

 اجازه مدیران به کند، می فراهم نیاز مورد زمان در را نیاز مورد اطالعات

 پیگیری و کرده دریافت مؤثرتری صورت به را پیچیده اطالعات که دهد می

 نمایند، مبادله تر آسان عرضه زنجیره اعضای میان در را اطالعات نیز و کنند

. یابد می بهبود وسیعی طور به مشتری -کننده تأمین ارتباطات بنابراین

[16] 
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 ارتباط بین فناوری اطالعات و مدیریت زنجیره تأمین -5

 مؤثر کنترل برای الزم شرط عنوان به اطالعات فناوری از استفاده امروزه

 زنجیره یک. است گرفته قرار مالحظه مورد پیچیده تأمین های زنجیره

 است، شده ادغام کامل طور به اطالعات فناوری سیستم با که تأمین

 با سازمانی مهم تجاری ارتباطات همه تقریبا آن در که است ای زنجیره

 فعال غیر یا فعال دیجیتالی صورت به مشتریان و کنندگان تأمین

 زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری نقش بخش این در[. 16]شوند می

 .گردد می مطرح آن مزایای و اثرات همچنین و تأمین

 تأمین زنجیره در اطالعات فناوری بکارگیری اهمیت -1-5

 زنجیره طول در اطالعات از انبوهی حجم اشتراک امکان با اطالعات فناوری

 به مربوط های داده و نقل و حمل عملیاتی، اطالعات شامل تأمین،

 کردن فراهم تأمین، زنجیره شرکای انسجام به قادر استراتژیک، ریزی برنامه

 مدیریت تولید، ریزی برنامه بهبود و جلو به رو دید قابلیت با ها سازمان

 فناوری امروزی بازار در ها شرکت همه بنابراین. است توزیع و موجودی

 فعالیت جریان جهت در آن کردن پیاده حال در یا کرده پیاده را اطالعات

 عمده منابع از یکی اطالعات[. 17]باشند می تأمین زنجیره مدیریت های

 یک عنوان به اطالعات فناوری و است مدرن تأمین زنجیره برای قدرت

 دلیل به امر این. است شده شناخته تأمین زنجیره در حیاتی بسیار عامل

 و تنهایی به شرکت یک عملکرد ارتقا در تواند می که است مشارکتی

 [18. ]باشد داشته کلی شکل به تأمین زنجیره همچنین

 تأمین زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری نقش -2-5

 در تأمین زنجیره مدیریت در را اصلی نقش( ارتباطات و) اطالعات فناوری

 اجازه ها شرکت به اطالعات فناوری که، این اول. کند می ایفا زیر های جنبه

 با ها آن طریق از دارند نیاز که اطالعاتی پیچیدگی و حجم تا دهد می

 که، این دوم. دهند افزایش را کنند برقرار ارتباط خود تجاری شرکای

 زنجیره اطالعات ها، شرکت تا آورد می فراهم را امکان این اطالعات فناوری

 بندی زمان و ریزی برنامه و تحویل وضعیت موجودی، سطح شامل تأمین

 قادر را ها شرکت اطالعات، این. آورند بوجود صحیح و آنی طور به را تولید

 سومین. نمایند کنترل و مدیریت را تأمین زنجیره های فعالیت تا سازند می

 درون در بهتر هماهنگی ایجاد با اطالعات فناوری که، است این جنبه

 عملیات ریزی برنامه و بینی پیش در همسویی ها، شرکت بین در و شرکت

 [19. ]آورد می بوجود را کنندگان تأمین و ها شرکت بین

 در اطالعات فناوری( كاركردی) ای وظیفه های نقش -3-5

 تأمین زنجیره مدیریت

 تأمین، زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری( کارکردی) ای وظیفه های نقش

 مدیریت در اطالعات فناوری نقش بارزترین: مبادالت انجام( 1: از عبارتست



 
 

 

 تأمین زنجیره شرکای بین معامالت در مقاومت دادن کاهش تأمین، زنجیره

 فناوری از استفاده گفت، توان می[. 16] است مؤثر اطالعاتی جریان طریق از

 کاهش طریق از زنجیره وری بهره بهبود باعث تأمین زنجیره در اطالعات

 تحریف و نبودن کامل نبودن، دسترس در از ناشی اطمینان عدم دادن

 نقش اطالعات فناوری: هماهنگی و همکاری( 2[. 20]شد خواهد اطالعات

 تسهیم طریق از تأمین زنجیره در هماهنگی و همکاری تقویت در مهمی

 گیری تصمیم فرآیند از اطالعات فناوری: تصمیم پشتیبان( 3. دارد اطالعات

 کامپیوتر تحلیلی توان از مورد این در. کند می پشتیبانی تأمین زنجیره در

 .[16] شود می استفاده مدیریتی تصمیمات اتخاذ به کردن کمک منظور به
 

 زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری بکارگیری تأثیر -4-5

 تأمین

 مزایای یا اثرات مطالعه برای مفهومی مدل یک همکارانش و باروس دی

 ،(1)شکل دادند ارائه تأمین زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری بکارگیری

 [8. ]باشد می زیر موارد شامل که

 هزینه کاهش -1

 در بهبود وری، بهره در افزایش) فرایند بهبود و عملیاتی کارایی -2

 و چابکی افزایش موجودی، کنترل و سرمایه مدیریت

 حذف و هماهنگی بهبود تحویل، زمان کاهش پذیری، انعطاف

 (وظایف و فرایندها در زاید کارهای

 خدمات و رضایت) اطالعات صحت و اعتماد قابلیت کیفیت، -3

 (مدیریت و ریزی برنامه بهبود و دانش افزایش مشتری،

 ارتباط و شراکت، مدیریت هماهنگی، بهبود) همکاری و انسجام -4

 (تأمین زنجیره مختلف های بخش میان

 و نوآوری افزوده، ارزش افزایش) خدمات یا محصوالت تمایز -5

 (جدید خدمات یا محصوالت توسعه

 
 [8] تأمین زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری اثرات/  مزایا نمودار :1شکل

 که دهد می نشان تحقیقات نتایج شده، ارائه مفهومی مدل این به توجه با

 صحت و اعتماد قابلیت کیفیت، طریق از ویژه طور به اطالعات فناوری

 بهبود به همکاری و انسجام و عملکرد بهبود و عملیاتی کارایی اطالعات،

 برای هایی فرصت این، بر عالوه. نماید می کمک تأمین زنجیره مدیریت

 محصوالت تمایز و هزینه کاهش ی زمینه در اطالعات فناوری های پیشرفت

 [8. ]است مشاهده قابل خدمات یا

 نتیجه گیری -6

 در اطالعات فناوری بکارگیری تأثیرات به دستیابی پژوهش این هدف

 به اطالعات اطالعات، فناوری کارگیری به با. باشد می تأمین زنجیره مدیریت

 کننده، تأمین ی حلقه) تأمین زنجیره های حلقه بین شفاف و واضح ای گونه

 ابزارهای از استفاده. شود می مبادله( مشتری ی حلقه و تولیدکننده ی حلقه

 هماهنگی اطالعات، مبادله نظیر تأمین زنجیره عملکرد بر اطالعات فناوری

 در اطالعات فناوری پذیرش. گذارد می مثبت تأثیر اطالعات سازی شفاف و

 میان هماهنگی و اطالعات تسهیم تواند می تأمین زنجیره مدیریت سیستم

. شود می سازمان رقابتی مزیت افزایش باعث و دهد بهبود را زنجیره شرکای

 کیفیت، افزایش باعث تأمین زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری از استفاده

 و انسجام عملکرد، بهبود و عملیاتی کارایی اطالعات، صحت و اعتماد قابلیت

 .شود می خدمات یا محصوالت تمایز و هزینه کاهش همکاری،

 مراجع

 ریزی برنامه تأثیر بررسی و تحلیل" مهدی، باقري علي، رضائيان امين، عميد [1]

 ،"تأمین زنجیره مدیریت عملکرد بهبود در های اطالعاتی سیستم راهبردی

دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد  .32-5 ،25 ،مديريت پیام

 .1386 بهشتي،

 لجستیک) تأمین زنجیره در اطالعات فناوری کاربرد" ،زهرا آقاجاني، [2]

 و مطالعات موسسه .99-92 ،24، بازرگانی بررسیهای. "(الکترونیک

 .1386 ،بازرگانی های پژوهش

 اول، پایدار، چاپ تأمین زنجیره محمدرضا، محمودی احمد، جعفرنژاد [3]

 .1393 نشر، مهربان کتاب مؤسسه تهران،

 های استراتژی بر اطالعات تسهیم اثر" ،امیر افسر حسین، سرشت رحمان [4]

، 48-37 ،1، اطالعات فناوری مدیریت ،"تأمین زنجیره عملکرد و رقابتی

 .1387دانشگاه تهران، 

 در اطالعات و کاال پیگیری نوین ابزارهای" سینا، آقایی محمود، فیروزیان [5]

 مدیریت ، انجمن15-12 ،116و 115 مدیریت،، "تأمین زنجیره مدیریت

 .1385 ایران،

، "اطالعات تکنولوژی پشتیبانی و تأمین زنجیره مدیریت" ،علیرضا ،پویا [6]

 .1383 سازمان مدیریت صنعتی، ،39-33 ،145 ،تدبیر

 عسگری تأمین، زنجیره مدیریت کریستوف، کیلگر هارتموت، اشتدلر [7]

 صنعتی دانشگاه انتشارات اول، چاپ فراهانی رضا، زنجیرانی ،نسرین

 .1385 ،(تهران تکنیک پلی) امیرکبیر

مزایا یا اثرات بکارگیری فناوری  
 اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین

 کاهش هزینه -1

کارایی عملیاتی و  -2
 بهبود فرایند  

کیفیت، قابلیت   -3
 اعتماد و صحت اطالعات  

 انسجام و همکاری   -4

تمایز محصوالت یا   -5
 خدمات  
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